Aanvraagformulier Right to Challenge voor Schouwen-Duiveland
Formulier versie concept – 15 april 2019

Bij Right to Challenge gaat het over het overnemen en uitvoeren van gemeentelijke taken.
Dit aanvraagformulier is de eerste stap om initiatiefnemers op hoofdlijnen te laten
aangeven wat zij willen realiseren.
Als het formulier is ingevuld en naar de gemeente is verzonden, kan vervolgens een
gesprek plaatsvinden tussen de initiatiefnemers en de gemeente om met elkaar te
bespreken waar de challenge over gaat en wat ervoor nodig is om dit te realiseren.

Ingevuld: 4 juni 2019, versie 1.0
Waar gaat de Challenge over?
Welke taak van de gemeente is hierbij aan
de orde?

Kwaliteitsontwikkeling openbare ruimte
Sirjansland.
Onderhoud openbare ruimte, bevorderen
toerisme, groenvoorziening,
afvalverwerking.
1e fase gaat over de ingang van het dorp
Lageweg kruising Dillingsweg. Bestaande
uit fietsknooppunt, Sirsebosje en
vuilcontainers.

Wat is de meerwaarde als jullie deze taak
gaan doen?
- Kennis en ervaring
- Maatschappelijke meerwaarde
- Verbindingen met andere
initiatieven of inwoners
- Financieel
- Anders, namelijk …

Vanuit het dorp is er zicht op de behoefte.
De invulling gebeurt naar wens van het
dorp.
Na realisatie kan het onderhoud vanuit het
dorp worden gedaan. Dit project betrekt
de bewoners bij hun eigen openbare
ruimte.
Het wordt een verbindende factor voor het
dorp, samen werken.

Met welke partners gaan jullie
samenwerken?

Ondernemers, Waterschap, Gemeente,
Staatsbosbeheer.

Wat hebben jullie van de gemeente nodig
om samen te werken?

Praktische ondersteuning in leggen
contacten, eventuele benodigde
vergunningen, financiële bijdrage,
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Denk aan:
1. Praktische ondersteuning
2. Expertise inbrengen
3. Inbrengen van ervaringen van andere
initiatieven
4. Procesondersteuning
5. Het initiatief mede initiëren
6. Het initiatief aanjagen
7. Als een van de partners producten
inbrengen.

toestemming oppimpen containers.

Welk draagvlak is er voor het overnemen
van deze taak bij inwoners en/of
gebruikers?

Men is sceptisch over de haalbaarheid. Het
project kan duidelijk maken dat we samen
dit soort zaken kunnen aanpakken. Er
wordt geen weerstand verwacht omdat er
geen direct omwonende zijn.

Hoe gaan jullie de uitvoering organiseren?

Binnen de commissie dorpsvisie zijn een
aantal trekkers voor de onderdelen van dit
plan.
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